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Rok se s rokem sešel, a tak opět přemítám co nového a co dobrého nám 
letošní rok přinesl. Ač to byl rok opět velmi náročný z důvodů nám všem 
známým, náš tým nepřestal myslet pozitivně a výsledkem je řada novinek 
a akcí, o které bychom se s Vámi rádi podělili a možná Vás i inspirovali 
prostřednictvím našeho Newsletteru. 
Každý den je nový začátek, tak jako je příliv a odliv, tak jako, že za každý 
padlý list na stromě vyroste nový...

Přejeme Vám v novém roce 2022 pevné zdraví a vše dobré 
Andrea Bednářová a tým ENVIROCONT

Tak jako si ceníme partnerství s našimi zákazníky, ceníme si i partnerství 
s našimi dlouholetými dodavateli. Jedním z nich je Reformát. Přináší 
nám to radost, že můžeme podporovat touto cestou mladou a úspěšnou 
firmu při jejím dynamickém rozvoji. Letošní naše zadání bylo vyrobit  
z odpadních materiálů Snack bag – sáček na zdravou svačinu, kterou si 
každý z nás nosíme do práce či na výlet. Reformát naši myšlenku ještě 
povýšil a vyrobil pro nás Re-usable bag nejen na svačinu, ale třeba i na 
pečivo, houby nebo granule pro psa. Myšlenkou je používat Re-usable 
snack bag jednoduše stále do kola, prostě zero waste.
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ÚVODNÍ 
SLOVO

Mobil: +420 603 247 850 
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400 01 Ústí nad Labem

V rámci 34. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace 
jsme podpořili projekt SDÍLNA, což je velká polytechnická řemeslná 
dílna otevřená veřejnosti v Litoměřicích. Naším cílem je pomoci 
vybudovat místo, do kterého se lidé vrací tvořit a učit se novému. Místo, 
kde vypínáme zatěžkanou mysl i vyzvánění 
chytrého telefonu v tvůrčí atmosféře. Málokdo ve 
městě má dostatek prostoru, materiálu, nářadí 
nebo znalostí pro své kreativní projekty. Kutilství 
tak v naší zemi pomalu, ale jistě zaniká. Proto 
jsme se rozhodli podpořit projekt komunitní dílny 
SDÍLNY, určené široké veřejnosti, ve které bude 
dostatek všeho pro každého, kdo chce tvořit.

Dne 22. 10. 2021 jsme zorganizovali již XIII. Fórum IMS zaměřené na 
výměnu zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu. Fórum 
zahájila a dvacítku hostů z českých i nadnárodních společností přivítala 
jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. paní Andrea Bednářová. 
Hostitelem akce se stala společnost Personna International CZ s.r.o., 
výrobce produktů osobní péče v oblasti holení a péče o pleť, kterou na 
Fóru představil ředitel společnosti pan Jan Beneš. Společnost Personna 
International CZ s.r.o. v roce 2021 absolvovala úspěšně certifikaci Systému 
energetického managementu dle normy EN ISO 50001:2018. Významné 
projekty z oblasti úspor energie a životního prostředí prezentoval pan 
Miloslav Štefl, který hosty poté provedl celým areálem společnosti. 
Následovala přednáška zástupců společnosti ENVIROCONT s.r.o. Kateřiny 
Novákové a Lukáše Vejtruby zaměřená na legislativní novinky ŽP a poté 
zajímavá přednáška Václava Berana z Muzea v Ústí nad Labem na téma 
Sokoli v průmyslových areálech. Zkušenosti s fotovoltaickou elektrárnou ve 
společnosti RYKO a.s. představil CEO společnosti RYKO a.s., pan Martin 
Vošta. Závěr XIII. Fóra IMS patřil bohaté diskusi nad aktuální situací na trhu 
s energiemi, kterou vedl odborník na energetiku pan Petr Landovský.

Andrea Bednářová se v rámci Ocenění českých podnikatelek stala ví-
tězkou kategorie Odpovědné podnikání, která byla udělena pod patronací 
společnosti Vodafone.

Oceňování českých žen, které jsou majitelkami českých firem probíhá již 
14 let a partnery této akce jsou ČSOB, Vodafone, Generali, Microsoft, 
MPO a další.

Odpovědným podnikáním je míněno dobrovolné integrování sociálních  
a ekologických hledisek do firemní strategie i každodenních firemních 
aktivit. Jde o zohledňování dopadů podnikání na životní prostředí a o vy-
tváření společenských a sociálních inovací a změn, které zkvalitňují život 
lidí, zlepšují veřejný prostor nebo propojují firmy a komunity k veřejnému 
prospěchu.

Ocenění právě v této kategorii vnímám jako ocenění celého našeho týmu  
a velmi si ho vážím, neboť odpovědné podnikání je nedílnou součástí fi-
remní kultury našeho týmu a šíříme ho napříč všemi našimi aktivitami od 
činností, které realizujeme pro naše zákazníky až po finanční a dobrovol-
nickou podporu projektů směřujících k ochraně životního prostředí. 

E-mail: envirocont@envirocont.cz
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... absolutely perfect 
and complete services

ENVIROCONT s.r.o. je česká společnost, 
jejímž cílem je zajišťování komplexních slu-
žeb v oblasti ochrany životního prostředí  
a integrovaného systému managementu.

Ing. Andrea Bednářová
jednatelka společnosti

I přes složitou situaci, kdy závod Mattoni 1/2 Maraton v Ústí nad Labem 
byl povolen pouhé 3 týdny před jeho konáním, jsme se rozhodli běžet a s 
námi dne 18. 9. 2021 startovalo pod křídly Ústecké komunitní nadace 
celkem 36 dobroběžců a výtěžek z běhu ve výši 82 000 Kč byl použit na 
podporu programů nadace.

A jak to dopadlo? Závodili jsme naplno a užili jsme si to naplno.

Naším cílem je prožít kvalitní život, a proto jsme si 
dopřáli Wellbeing day. Dopoledne pro nás zajistil 
masáže Miroslav Valtýř z V-Relax a po společném 
obědě nám pohybový specialista Tomáš Limr přednášel 
o zdravém sezení a následovalo cvičení zaměřené na 
protažení a posílení tělesných partií, které jsou při práci 
u PC nejvíce zatěžovány. Díky tomu se cítíme skvěle  
a plní energie pro nás i pro naše zákazníky.

Rozlučku s Helenou z důvodu jejího odchodu do důchodu jsme pojali jak 
jinak než sportovně, i když se kvůli Covidu o 9 měsíců posunula. Lukáš 
naplánoval trasu nádhernou krajinou z Maxiček s výstupem na Grosser 
Zschirnstein a dále na Zirkelstein. Výlet jsme zakončili výborným pozdním 
obědem v Kozinci v Děčíně. Jako bonus jsme si užili slunce babího léta.

MATTONI 1/2MARATON 
ÚSTÍ NAD LABEM 2021
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